Tárgy: Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2018. októberi ülésén
részletesen foglalkozott az önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével, ezen belül is
parkolók kialakításával. A 210/2018. számú Képviselő-testületi határozatban foglaltaknak
megfelelően 2018. decemberi ülésén tárgyalta, és 268/2018. számú határozatában fogadta el a
Képviselő-testület a parkolók kialakításának ütemtervét, melynek megvalósításáról minden
évben a decemberi testületi ülésen be kell számolni.
Jelen előterjesztés I. pontjában foglalkozunk az ütemterv felülvizsgálatával és a parkolók
kialakításának lehetőségeivel. Továbbá az üzemeltető kezdeményezésére a 29/2017. (XI.30.)
számú parkolási rendszerről és fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről
szóló önkormányzati rendelet módosításával a jelen előterjesztés II. fejezetében foglaltak
szerint. Ezen kívül az előterjesztés III. pontjában a Képviselő-testület novemberi ülésén a
194/2019. számú határozat 8. pontjában hozott döntésnek megfelelően bemutatjuk a Kossuth
L. utca 8-10. számú ingatlanok előtti területen a 8 férőhelyes ferde állású parkolók déli
oldalán a további parkolóhelyek kijelölésének vizsgálatát.
I.
Parkolók kialakításának lehetőségei
A városi parkolás megkönnyítésének érdekében, egy öt éves ütemtervet dolgoztunk ki. Az
első ütemben az egy éven belül megvalósítandó célokat ismertettük. Ennek alapján 2019
évben megvalósult a tekéző és a Zsida-patak közötti részen egy parkolásra alkalmas
zúzottköves terület kialakítása (25 db), továbbá a műfüves pálya melletti zúzottköves,
parkolásra alkalmas terület (25 db) kialakítása. Habár a zúzottköves területrendezés
megtörtént figyelembe kell venni, hogy a sporttelep ez irányból történő megközelítése
jelentős költségráfordítás nélkül esős időben igencsak nehézkes. Kisebb kőzúzalékos felújítás
lehetséges, ez azonban hosszútávon nem nyújt kielégítő megoldást. Itt el kellene gondolkodni
egy nagyobb, a sportkomplexumhoz érkező sportolókat, szurkolókat, mentőt kiszolgáló
aszfaltos vagy térköves parkoló kialakításáról, aszfaltozott kiszolgáló úttal, vízelvezetéssel.
A Kossuth L. utca déli oldalán lévő, magántulajdonban álló 564 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
és parkolásra alkalmas (zúzottköves) területté alakítása (40 db) az idei évben a Sportcsarnok
befejezése miatt nem valósult meg. A Sportcsarnok környezetében a jövő évben 105 db
parkoló kerül kialakítása, így nem indokolt ezen a területen további parkolóhelyek építése.
A József A. utca környezetében történő parkolás rendezése (2. számú melléklet) a volt Falco
gyár területén (1276 hrsz., a József Attila utca felől van bejárata) parkolók kialakítása is
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szerepelt az ütemtervben. Tulajdonosváltás miatt újra egyeztettük a lehetőségeket. Az új
tulajdonos szóbeli hozzájárulását adta a parkolók kialakításához, azzal a kikötéssel, hogy
amint hasznosítani szeretné a területet a parkolót meg kell szüntetni. Véleményünk szerint
bizonytalan időre nem gazdaságos a terület kialakítására pénzt fordítani. Egyelőre a József
Attila u. 1325 hrsz-on kialakított parkolásra alkalmas terület elegendőnek bizonyul.
Elindítottuk a Mártírok út 2. számú épület mögötti részen a merőleges parkolók folytatásának
tervezését.
A közterület-felügyelők jelzése alapján is megoldásra váró probléma a Szabadság tér 1-4.
társasházak mögötti és Honvéd utcai, Petőfi utcai parkolás rendezése. A Honvéd utcában a
Szakképző iskola előtti közterületre rendelkezünk 14 db párhuzamos parkoló kialakítására
irányuló tervekkel. További parkolóhelyek kialakíthatóak lennének a teljes utca területén,
azonban ez az így is minimális zöldterület kárára történhetne csak meg. Zöldterület kárára az
iskolának is lehetősége lenne saját parkolója bővítésére. Önkormányzati tulajdonú terület a
Szabadság tér 1-4. társasház mögötti terület, melyet csak a társasház lakói használhatnak. A
parkoló kőzúzalékos, felfestés nélküli, így a következetlen parkolások miatt gyakran
kevesebben tudják igénybe venni, mint ahány parkolóhely valóban rendelkezésre áll. A
kulturált parkolás megoldására két lehetőség mutatkozik. Mivel a parkoló elvileg a társasház
lakóinak kiszolgálására szolgál, kezdeményezni lehetne a parkoló társasháznak történő
kezelésbe adását. Így a lakók maguk gondoskodhatnának a saját parkolójuk rendbetételéről,
úgy ahogy megfelelőnek látják.
Másik alternatíva a fizető parkoló rendszerbe történő bevonás és egyúttal a parkoló
megnyitása, azzal a kikötéssel, hogy a parkolót szilárd burkolattal és szabványos felfestéssel
kell ellátni. Ezzel a megoldással a Honvéd utcában parkoló gépjárművek száma csökkenthető,
hiszen nem kizárólagosan a társasház lakói vehetnék igénybe.
Az aktualizált ütemterv jelen előterjesztés I. számú mellékletében olvasható.
II.
A fizető-parkolási rendelet módosítása
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő- testületének a 29/2017. (XI. 30.) rendelete
szabályozza Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszer és a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjét.
A fizető-parkolókat Szentgotthárd város területén a SZET Szentgotthárdi Kft. (továbbiakban:
Üzemeltető) üzemelteti.
A parkolók üzemeltetéséről a SZET Szentgotthárdi Kft. elkészítette írásos összesítő
tájékoztatóját, mely jelen előterjesztés II/1. számú mellékletét képezi.
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Az üzemeltető beszámolójában részletezi az üzemeltetési szerződés megkötése óta eltelt
időszak főbb tevékenységeit. Bemutatja, hogy a parkoló bérletek igénybevételének alakulását
és javaslatot tesz a bérletárak módosítására.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a parkolóbérletek árainak Üzemeltető által
javasolt módosításainak bevezetését 2020. január 1-től, úgy a parkolási rendszer és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása
szükséges a II/2. sz. mellékletben foglaltak szerint.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A bérletárak emelésével biztosított lesz a
parkolási rendszer hosszú távú, biztonságos üzemelése.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: A bérletárak emelésével a parkolási
rendszerből származó bevételek növekedhetnének, így nem kell más területekről forrást
biztosítania az üzemeltetőnek, illetve az önkormányzatnak a rendszer fejlesztéséhez.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A szolgáltatónál a bérletjegy kiadás, valamint
az ezzel járó adminisztráció jelentkezhet.
A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi állapot, a parkolási rendszer
üzemeltetése kevésbé lehet hatékony.

III.
A Kossuth L. utca 8-10. számú ingatlanok előtti területen parkoló állások vizsgálata
A Képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta a tárgyi parkoló állások kialakításának
lehetőségét. A 194/2019. számú Képviselő-testületi határozat 8.) pontja alapján közlekedési
szakértő véleményét is kikértük, aki az alábbi megállapítást tette, amelyet az előterjesztés III.
számú mellékletéhez csatoltunk.
„1./ Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló
útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének vizsgálata.
A várakozóhelyek megközelítő útja a 7454 jelű állami kezelésben levő közútról egyirányú
forgalmú útként van szabályozva. Az elején az „Egyirányú forgalmú út” a végén a „Behajtani
tilos” jelzőtáblák vannak elhelyezve. Az egyirányú utcaként kialakított úttest szélessége 3,7
m. E kis útszakasz É-i oldalán épültek ki a ferde felállású várakozóhelyek, szám szerint 8 db.
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A ferde felállású várakozóhelyek utcára merőlegesen kialakított szélessége 4,9 m. A D-i
oldalán az útnak gyalogjárda szolgálja a mögöttes lakóházak gyalogos megközelítését, illetve
egyáltalán a közút gyalogos forgalmának levezetését.. A gyalogjárda szélessége 2,2 m. Tehát
– jelenleg - a mozgó és álló járműforgalom továbbá a gyalogos forgalom részére szolgáló
szélesség összesen 3,7+4,9+2,2=10,8 m.
A megrendelői szándék vizsgálatánál, hogy az egyirányú út D-i oldalán, azzal párhuzamos
várakozóhelyek kialakulhassanak, figyelembe kell venni az ide vonatkozó „ A parkolási
létesítmények geometriai tervezése (a KTSZ kiegészítése)” című ÚT 2-1.210 Útügyi Műszaki
Előírásban foglaltakat. Itt a szélességi helyigény az előírás szerint a következőkben írtak. A
4.2 táblázat foglalkozik a „Parkolóállások és azok megközelítését biztosító utak legkisebb
méretei” felsorolásával. A méretek a párhuzamos, ferde, merőleges és tömbfelállás
helyigényére vonatkoznak.
Az esetünkben fennálló helyen a ferde felálláshoz előírt méretek (kényelmes parkoló
mozgásnál) az alábbiak:
A ferde felállás merőleges mélysége a megközelítő úttest szélétől 4,6 m.
Előírásként szerepel egy bizonyos túlnyúlási sáv, ennek mértéke 0,7 m
Szükséges úttest szélesség a leparkoláshoz 3,6 m
Gyalogjárda előírt helyigénye 1,75 m.
Útügyi Műszaki Előírás szerinti helyigény összesen:4,6+0,7+3,6+1,75=10,65 m
Az út D-i oldalán kialakítandó párhuzamos várakozás helyigényével együtt: Az összes
helyigény: 2,5+10,65=13,15 m. A párhuzamos várakozás kialakításához hiányzik 13,1510,8=2,35 m
Az előírás lehetővé teszi a „szűkös parkolómozgás”-hoz tartozó méretek esetenkénti
alkalmazását is, ezek a méretek a következők:
A ferde felállás merőleges mélysége a megközelítő úttest szélétől 4,3 m.
Előírásként szerepel egy bizonyos túlnyúlási sáv, ennek mértéke 0,5 m
Szükséges úttest szélesség a leparkoláshoz 3,5 m
Gyalogjárda helyigénye 1,00 m.
Így a helyigény összesen:4,3+0,5+3,5+1,00=9,30 m
Az út D-i oldalán kialakítandó párhuzamos várakozás helyigényével együtt: Az összes
helyigény: 2,5+9,3=11,8 m. A párhuzamos várakozás kialakításához hiányzik 11,8-10,8=1,00
m
Véleményem szerint a Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos várakozóhelyek és
kiszolgáló útjának jelenlegi forgalmi rendje megfelelően szolgálja a kialakított funkcióját.
A kiszolgáló út déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölését – a hely hiánya miatt nem javaslom.”
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az új parkolók kialakításának ütemtervével,
valamint a fizető parkolási rendszerről szóló helyi rendelete módosítási javaslatával
kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek.
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Határozati javaslat:
1.
a/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az
előterjesztés I. Mellékletében részletezett parkoló kialakítási ütemtervvel. Az I.
ütem megvalósításához szükséges forrást a 2020. évi költségvetés tervezésekor
figyelembe veszi. Az Ütemterv megvalósításáról minden évben a decemberi testületi
ülésen be kell számolni.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés I.
mellékletében részletezett parkoló kialakítási ütemtervvel kapcsolatban az alábbi
döntést hozza: …
Határidő: folyamatosan
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET
Szentgotthárdi Kft. Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének
átalakításához készített beszámolóját elfogadja, a bérletárak emelésével az
előterjesztés II. Melléklete szerint egyetért.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET
Szentgotthárdi Kft. Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének
átalakításához készített beszámolójával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: ….
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth
Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló útjának déli oldalán
párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének vizsgálatával kapcsolatos
szakértői jelentést megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2019. december 03.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző h.
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I. számú melléklet
Parkolók kialakításának lehetőségei
I. ütem – 1 éven belül megvalósítandó célok (2020) (I./1. számú melléklet)
Ezeket a beruházásokat terveztetni és engedélyeztetni is szükséges.
1. A Mártírok út 2. számú épület mögötti részen a meglévő merőleges parkolók
kialakításának folytatása (egyoldali merőleges parkolókkal két változat lehetséges a
rácsatlakozó meglévő parkolók, illetve kiszolgáló út átépítése nélkül 6 db új merőleges
parkoló, a rácsatlakozó meglévő parkolók, illetve kiszolgáló út átépítésével 9 db, új
merőleges parkoló) bekerülési költség: 8-12 mFt (tervezés, engedélyezés,
térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás stb.)
2. A Szabadság téri Liget északi oldalán parkoló bővítés (10 db merőleges parkolóval) a
meglévő kőzúzalékos parkolók, érintett útterület, illetve csapadékvíz-elvezetés
kiépítésével. Bekerülési költség: 23 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos
burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, érintett útszakasz felújításával stb.)
3. A Szabadság téri Liget déli oldalán új parkolóhelyek kialakítása (10 db párhuzamos
parkolóval). Bekerülési költség: 4 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos
burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel stb.)
II. ütem – 2 éven belül megvalósítandó célok (2021) (I./2. számú melléklet)
1. Honvéd utcában a Szakképző iskola előtt új parkoló kialakítása (14 db párhuzamos
parkoló). Bekerülési költség: 12 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos
burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, stb.)
2. Arany János utcai butiksor mögötti parkoló bővítése (6 db egyoldali merőleges
parkoló) Bekerülési költség: 8 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos
burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás stb.)
3. Szentgotthárd-Farkasfa, temető melletti zöldterületen parkoló kialakítása. Bekerülési
költség: 10-20 mFt (tervezés, engedélyezés, bozótirtás, zúzottköves/térköves/aszfaltos
burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel, feltáró út kialakításával stb.)
III. ütem – 3 éven belül megvalósítandó célok (2022) (I./3. számú melléklet)
1. A Várkert nyugati oldalán megépített parkoló folytatása (14 db egyoldali merőleges
parkolóval) Bekerülési költség: 14 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves burkolattal,
csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás stb.)
2. A Szentgotthárd 32 hrsz-ú ingatlanon lévő parkoló bővítése (összesen 20 db alakulna
ki – 12 db meglévő = 8 db új) merőleges parkoló kompakt megoldással) Bekerülési
költség: 8 mFt (térköves burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, téglakerítés bontással,
támfal készítéssel)
IV. ütem – 4 éven belül megvalósítandó célok (2023) (I./4. számú melléklet)
1. Fürdő utcában parkolóállások kialakítása. (12 db párhuzamos parkolóval)
Ezzel egyidejűleg a Fürdő utca burkolatának, csapadékvíz-elvezetésének felújításával,
korszerűsítésével, járda építésével. Bekerülési költség: 35 mFt (tervezés,
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engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, érintett
útszakasz felújításával stb.)
2. Deák Ferenc utca 7-9. számú épületek közötti zöldterület egy részének parkolóvá
alakítása (10 db egyoldali merőleges parkolókkal). Bekerülési költség: 15 mFt
(tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel,
közvilágítás stb.)
V. ütem – 5 éven belül megvalósítandó célok (2024) (I./5. számú melléklet)
1. Szentgotthárd, Széll K. tér 33 hrsz-on lévő ÁFÉSZ területén parkolóház kialakítása.
Bekerülési költség: nem rendelkezünk becsléssel (területvásárlás/bérlés, tervezés,
engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel, stb.)
2. Szabadság tér 1-4. számú társasházak mögötti (996/3 hrsz.) terület felújítása,
közforgalom előtti megnyitása. Bekerülési költség: 35 mFt (tervezés, engedélyezés,
térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, érintett útszakasz felújításával
stb.)
3. Szentgotthárd-Rábakethely, temető melletti zöldterületen parkoló kialakítása.
Bekerülési költség: 40 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal,
csapadékvíz elvezetéssel, érintett útszakasz felújításával stb.)
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II./1. Melléklet

Beszámoló Szentgotthárd város fizetőparkolóinak
üzemeltetéséről a 2018-as évben
A beszámoló célja az Önkormányzat, illetve a Képviselő-testület tájékoztatása a jelenlegi
fizető-parkoló rendszer működését illetően, továbbá a stratégiai döntések meghozatalának
elősegítése.
Szentgotthárdon 2001-ben lett kialakítva a fizetőparkolás rendszere, mely a mai napig is
működik.
Az eltelt idő alatt számos változás történt a rendszerrel, a rendelettel és az üzemeltető
gazdasági társasággal kapcsolatban.
Az egyik nagy előrelépés 2018-ban a 15 évre szóló üzemeltetési szerződés megkötése volt az
Önkormányzat és a SZET Szentgotthárdi Kft. között.
A másik nagyon fontos dolog, hogy 2018-ban mindenképpen el kellett kezdeni a rendszer
megújítását, mely az akkori állapotokkal 2-3 év múlva működésképtelen lett volna. A
szükséges 6 parkolójegy kiadó automata beszerzése, 3 éves részletfizetéssel megtörtént.
2020-ban újabb 8 db vásárlására lesz szükség, és így tulajdonképpen 3 év alatt meg tud újulni
a fizetőparkolás infrastrukturális rendszere.
2017-ben közel 1 millió Ft-ot adtunk ki 12 db automata javítására, hogy bevételeink ne
apadjanak el. 2018-ban ez az összeg elég volt a 6 darab automata részletfizetésére. Ebből is
látszik, hogy megfontolt és bölcs döntés született. 2019-ben az automaták részletfizetése
3.316.824 Ft-ba került a SZET Szentgotthárdi Kft-nek.
A legnagyobb problémánk az volt, hogy az itt használt automaták ideje lejárt. 18 éve lettek
telepítve, és az élettartamukat kb. 15 évben határozták meg. Jelenleg 14 automatából mind
a 14 működik, és ez is forgalomnövekedést eredményez. Szakértők szerint még körülbelül 15
évig fognak hasonló automaták működni, utána már csak mobilparkolás lesz jellemző. Ezt a
15-20 évet kellett megtervezni parkolóautomata-vásárlás szempontjából.
A Magyarországon fellelhető automaták forgalmazóit megkerestük, és kikértük szakmai
véleményüket, valamint javaslataikat. Kértünk ajánlatokat az automaták árával és a fizetési
kondíciókkal kapcsolatban. Az 5 ajánlat közül a legkorrektebbet a jelenlegi automatákat is
forgalmazó cég adta nettó 8.970.000 forintos árajánlattal és 3 éves részletfizetési
lehetőséggel. Így 2 évig üzembiztos lesz a fizetőparkolás, és újabb 8 db vásárlásával meg is
újulhat. Ebben az esetben 15 évig biztonságosan üzemeltethető lesz a rendszer és csak
kisebb javításokra kell költeni.
Javaslatunkra a városban megszűnt a kék bérlet - melyből csak 12 db volt - így egységes
parkoló övezet jött létre és azokon a helyeken is rendeződtek a parkolások, ahol érvényesek
voltak.
Városszerte lekopottak voltak a parkolóállások felfestései, ezért elkezdtük az elválasztó
csíkok szabvány szerinti felfestését. Sajnos így az 552 db parkoló száma 530 körülire fog
csökkenni.
Az információs és parkolót jelző táblákat is lecseréltük, mert némelyik teljesen lekopott, vagy
téves információkat tartalmazott, illetve elhelyezése sem volt megfelelő.
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Minden forgalmasabb településen problémát okoz a parkolás, így Szentgotthárdon is. Az
Önkormányzatnak itt nem az a célja, mint általában lenni szokott, hogy plusz bevételhez
jusson, hanem hogy aki a belvárosban akar megállni, annak legyen szabad parkolóhelye.
Sajnos az utóbbi időben el volt hanyagolva ez az ágazat és a nyeresége nem lett
visszaforgatva, hanem más ágazatok veszteségét finanszírozta. Pedig a parkolási ágazatnak is
szüksége van a megújulásra, mert az elmúlt években szinte nem történt semmilyen
fejlesztés.
A 2017-es évről szóló beszámolónkban felvetettük, hogy meg kellene szüntetni a kék
bérletet, és így egységes parkolási rendszer jöhetne létre. A Képviselő-testület is támogatta
ezt az elképzelésünket, így rendeződött a József Attila utcában és a Zöldfa környékén a
parkolási helyzet.
Egy másik javaslatunk is támogatást kapott, így az 1 órás parkolás megváltozott 2 órásra. A
parkolók ebben az esetben sem lettek túlterheltek, mindig van szabad parkolóhely.
A város fizetőparkolóiban az ellenőri feladatokat 1 fő látja el. A lakosságnak és a cégeknek
bérlet vásárlására a Motel porta helyett immár a Széll Kálmán tér 11-ben a SZET
Szentgotthárdi Kft. irodájában van lehetősége. A kiszabott bírságot is itt lehet befizetni vagy
csekken a postán.
A jegyautomaták ürítése és a bevétel számolása havonta történik, és 2 fő végzi. A parkolók
és automaták üzemeltetésével kapcsolatos teendőket a karbantartási ágazat végzi.
A helyi gépjármű-tulajdonosok kb. 55 %-nak (1895 db) van éves bérlete, melynek ára csak
3800 forint, és ezzel nem csak a lakóhelyükön parkolhatnak, hanem az egész város parkolóit
használhatják nagyon kedvezményesen.
Kiadott bérletek típusa és darabszáma 2019-ben:
Sorszám:

1.

Megnevezés

Kedvezményes
Lakossági éves
bérlet

2.

3.

Ár:

3 800

7 950

16 400

Darab:

1895

151
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4.

.

6.

7.

8.

9.

Teljes árú
Lakossági
féléves

Teljes árú
Lakossági
éves

Teljes
árú
Közületi
havi

Teljes
árú
Közületi
féléves

Teljes
árú
Közületi
éves

3 150

13 220

16 400

5 800

25 940

10

2
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-

-

Kedvezményes Kedvezményes Teljes árú
Dolgozói éves Közületi éves Lakossági
bérlet
bérlet
havi

10.

11.

12.

Bérlet
bemutatás

Bérlet
csere

Új
bérlet
kiállítása

32 400

800

500

1 400

-

15

161

37

A jelenlegi bérletárak 6 éve érvényesek. Úgy gondoljuk ennyi idő után érdemes volna újra
gondolni a bérletek díjszabását. Az alábbi táblázatokban ismertetjük a jelenlegi díjszabást,
valamint javaslatot teszünk ezek átdolgozására a 2020-as évtől.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megemelkedett adminisztrációs költségeink
miatt a parkolóbérletek árainak megemeléséhez az alábbi táblázat szerint, a 2020-as évtől
hozzájárulni szíveskedjenek. A bérletárak az emelés után sem lennének kisvárosi
viszonylatban magasak, továbbá egyes költségek csökkennének (pl. a bérlet bemutatásának
díja, kedvezményes közületi bérlet árak, stb.)
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Parkolóbérlet árak 2018:
Kedvezményes Lakossági/ év
Piros díjövezet
3.800 Ft

Kedvezményes Dolgozói/ év
Piros díjövezet
7.950 Ft

Kedvezményes Közületi/ év
Piros díjövezet
16.400 Ft

Teljes árú Lakossági/ hó Piros
díjövezet
3.150 Ft

Teljes árú Lakossági/ féléves
Piros díjövezet
13.220 Ft

Teljes árú Lakossági/ év Piros
díjövezet
16.400 Ft

Teljes árú Közületi/ hó Piros
díjövezet
5.800 Ft

Teljes árú Közületi/ féléves
Piros díjövezet
25.940 Ft

Teljes árú Közületi/ év Piros
díjövezet
32.300 Ft

Bemutatás: 800 Ft

Csere: 500 Ft

Tervezett parkolóbérlet árak 2020:
Kedvezményes Lakossági/
Kedvezményes Dolgozói/ év
év

Új kiállítás: 1.400 Ft

Kedvezményes Közületi/ év

5.000 Ft

10.000 Ft

16.000 Ft

Teljes árú Lakossági/ hó

Teljes árú Lakossági/ féléves

Teljes árú Lakossági/ év

4.000 Ft

10.000 Ft

16.000 Ft

Teljes árú Közületi/ hó

Teljes árú Közületi/ féléves

Teljes árú Közületi/ év

8.000 Ft

20.000 Ft

32.000 Ft

Bérlet bemutatása: 500 Ft

Bérlet csere: 500 Ft

Új bérlet kiállítás: 1.500 Ft

Véleményünk szerint egyelőre nem szükséges az óradíjakat módosítani, de a biztonságos
működtetéshez 2021-től szükséges lenne megemelni a jelenlegi 320 Ft-ról 360 Ft-ra.
Szentgotthárd, 2019. november 28

Gál József
ügyvezető
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II/2. Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről
szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Magyarország Helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1.
§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2017. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.
melléklete lép.
2.
§ E rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.

21

1. melléklet
2. melléklet a 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A parkolási díjak mértéke
1. Díjosztályok - A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két
díjosztály egyikébe kell sorolni:
1.1. A) díjosztály: Az 5,50 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem haladó
járművek és rendszámos motorkerékpárok
1.2. B) díjosztály: Egyéb, 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó
járművek
2. Alapdíjak óránként (Ft/óra):
2.1. A) díjosztály: 320 Ft/óra
2.2. B) díjosztály: 1000 Ft/óra
3. Napijegy csak az A) díjosztályba tartozó járművekre váltható: 1200 Ft/nap
4. 30 napos bérletjegy ára (Ft/hó) - Bérletjegy csak az A) díjosztályba tartozó járművekre
váltható: 3333 Ft / 30 naptári nap
5. Kedvezmények:
5.1. 11. § (1) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegynél: 75 %
5.2. 11. § (2) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegynél: 50 %
5.3. Éves bérletjegy váltása esetén: 50 %
6. Egyéb díjak:
6.1. A bérletjegyek előállítási költsége a 11. § (1), illetve 11. § (2) bekezdés szerinti
kedvezményes bérletjegy kivételével: 500 Ft/db
6.2. Bemutatási díj: 500 Ft
6.3. Bérletjegy cseréje 1400 Ft/db
7. A kizárólagos használati jogok éves díjai (Ft/év):
7.1. Fizetőparkolókba: 120.000 Ft/db
Pótdíj mértéke: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározottak
szerinti.
A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának költsége
nélkül.
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Indokolás:
1. §-hoz: A R. 2. mellékletében A parkolási díjak mértéke módosult.
2.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.
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III.számú melléklet

Ügyszám: 3/1/2019

MÉRNÖKSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Megbízó:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

Megbízás száma:
Szt/2930-33/2019 számú megrendelés
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Megbízás tárgya:
Szentgotthárd, Kossuth L. u 8-10 előtti várakozóhelyek vizsgálata

Készült:
2019. évben, 5 oldalon, 3 példányban

Kapják:
megbízó 2 példány
irattár 1 példány

Készítette:

Bejek László
Szombathely, Alsóhegyi u. 60/A

mérnök szakértői szám: SZÉM-1-KÉ/18-0697
igazságügyi szakértői szám: 000559
Adószám: 74432604-1-38
BEJEK LÁSZLÓ
9700 Szombathely,
Alsóhegyi u. 60/A.
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Ügyszám: 3/1/2019.

Tárgy:

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati

Hivatal Szt/2930-33/2019számú
megrendelésének megfelelően
mérnök szakértői munka végzése

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szt/2930-33/2019 számú levelében érkezett
megrendelésében bízott meg – mint mérnök szakértőt – a
Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló
útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének
vizsgálatával.
A vizsgálat elvégzése során szemrevételeztem és méréseket végeztem a területen. A
vizsgálat eredménye az alábbi:

1./ Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló
útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének vizsgálata.
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A várakozóhelyek megközelítő útja a 7454 jelű állami kezelésben levő közútról egyirányú
forgalmú útként van szabályozva. Az egyirányú út egy U alakú hurok útszakaszkéntl ad
lehetőséget az állami közútról a külön kialakított – önkormányzati kezelésben levő –
útterületen a ferde várakozóhelyekre történő jármű várakozások elvégzésére. Az útszakasz
elején az „Egyirányú forgalmú út” a végén a „Behajtani tilos” jelzőtáblák vannak elhelyezve.
A helyszíni vizsgálódásom során észleltem, hogy az állami közút forgalmában egyesek az
irányváltást is ezen útszakasz felhasználásával bonyolítják le. Az egyirányú utcaként
kialakított úttest szélessége 3,7 m. E kis útszakasz É-i oldalán épültek ki a ferde felállású
várakozóhelyek, szám szerint 8 db. A ferde felállású várakozóhelyek utcára merőlegesen
kialakított szélessége 4,9 m. A D-i oldalán az útnak gyalogjárda szolgálja a mögöttes
lakóházak gyalogos megközelítését, illetve egyáltalán a közút gyalogos forgalmának
levezetését. A gyalogjárda szélessége 2,2 m. Tehát – jelenleg - a mozgó és álló
járműforgalom továbbá a gyalogos forgalom részére szolgáló szélesség összesen
3,7+4,9+2,2=10,8 m.
A megrendelői szándék vizsgálatánál, hogy az egyirányú út D-i oldalán, azzal párhuzamos
várakozóhelyek kialakulhassanak, figyelembe kell venni az ide vonatkozó „ A parkolási
létesítmények geometriai tervezése (a KTSZ kiegészítése)” című ÚT 2-1.210 Útügyi Műszaki
Előírásban foglaltakat. Itt a szélességi helyigény az előírás szerint a következőkben írtak. A
4.2 táblázat foglalkozik a „Parkolóállások és azok megközelítését biztosító utak legkisebb
méretei” felsorolásával. A méretek a párhuzamos, ferde, merőleges és tömbfelállás
helyigényére vonatkoznak.
Az esetünkben fennálló helyen a ferde felálláshoz előírt méretek (kényelmes parkoló
mozgásnál) az alábbiak:
A ferde felállás merőleges mélysége a megközelítő úttest szélétől 4,6 m.
Előírásként szerepel egy bizonyos túlnyúlási sáv, ennek mértéke 0,7 m
Szükséges úttest szélesség a leparkoláshoz 3,6 m
Gyalogjárda előírt helyigénye 1,75 m.
Útügyi Műszaki Előírás szerinti helyigény összesen:4,6+0,7+3,6+1,75=10,65 m
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Az út D-i oldalán kialakítandó párhuzamos várakozás helyigényével együtt: Az összes
helyigény: 2,5+10,65=13,15 m. A párhuzamos várakozás kialakításához hiányzik 13,1510,8=2,35 m
Az előírás lehetővé teszi a „szűkös parkolómozgás”-hoz tartozó méretek esetenkénti
alkalmazását is, ezek a méretek a következők:
A ferde felállás merőleges mélysége a megközelítő úttest szélétől 4,3 m.
Előírásként szerepel egy bizonyos túlnyúlási sáv, ennek mértéke 0,5 m
Szükséges úttest szélesség a leparkoláshoz 3,5 m
Gyalogjárda helyigénye 1,00 m.
Így a helyigény összesen:4,3+0,5+3,5+1,00=9,30 m
Az út D-i oldalán kialakítandó párhuzamos várakozás helyigényével együtt: Az összes
helyigény: 2,5+9,3=11,8 m. A párhuzamos várakozás kialakításához hiányzik 11,8-10,8=1,00
m
Mivel az út D-i oldalán lakóházak vannak azok gyalogos megközelítését a járdán, mindenkor
biztosítani szükséges.
Véleményem szerint a Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos várakozóhelyek és
kiszolgáló útjának jelenlegi forgalmi rendje megfelelően szolgálja a kialakított funkcióját.
Ezt támasztja alá a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet (KRESZ) ide vonatkozó előírása is, melyet együttesen kell figyelembe venni:
40. §
(8) A járdán — részben vagy teljes terjedelemben — csak akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
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d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
A kiszolgáló út déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölését – a hely hiánya miatt
- nem javaslom.

Szombathely 2019. december 2.

Tisztelettel:

Bejek László
Szombathely, Alsóhegyi u. 60/A
mérnök szakértői szám: SZÉM-1-KÉ/18-0697
igazságügyi szakértői szám: 000559
Adószám: 74432604-1-38
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